
Uchwała nr XLII/255/2014                                              
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

z dnia 17 czerwca 2014 roku 
 

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki,  

dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, 
składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II. 

  
 
Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 roku, poz. 594) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, 
składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II. 
 
 

§ 2 
 
Celem konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki będzie przekazanie informacji 
dotyczących uwarunkowań formalno – prawnych oraz ewentualnych zmian wpływających na sferę 
społeczną i gospodarczą, wynikających z docelowego przyznania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki 
praw miejskich.  
 

§ 3 
 
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie 
otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości gminy w budynkach 
użyteczności publicznej, poprzedzonych wydaniem stosownych ogłoszeń i obwieszczeń, dotyczących 
informacji o dacie i miejscu danego spotkania. 
 
 

§ 4 
 
Poszczególne spotkania będą kończyć się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w 
konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu 
miasta.   
 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 
 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy  
                                                         Dominik Krekora 



Uzasadnienie 
do uchwały nr XLII/255/2014 

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 17 czerwca 2014 roku 

 
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki,  
dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, 

składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II. 

 

 

Walory historyczno – kulturowe oraz obecna struktura społeczno – gospodarcza, a nade wszystko 

potencjał demograficzny i oczekiwany dalszy rozwój miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, składającej 

się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, są podstawowymi 

argumentami w procesie ubiegania się o nadanie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta. 

Ubieganie się o uzyskanie praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki zostało także 

ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2012 – 2020, przyjętej uchwałą nr 

XXIV/149/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2012 roku.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) 

oraz załącznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku (poz. 310) 

niezbędnym etapem w procesie ubiegania się o przyznanie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki 

statusu miasta jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się za zasadne przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich 

przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec 

Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II. 

 


